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CONVENI – Subvenció del Departament de Governació i Relacions Institucionals 

1. Objecte: 
 

Regular el règim jurídic de la subvenció nominativa establerta als pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2015, amb la finalitat d’impulsar i afavorir les activitats de col·laboració, formació i 

assistència de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en relació als ens locals, d’acord amb 

les activitats que es relacionen en l’annex del conveni. 

 
2. Parts firmants: 

 

ACM – Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 

 
3. Data de firma: 

01/09/2015 

 
4. Duració: 

- 
 

5. Drets i obligacions: 
 

1. L’ACM es compromet a: 

- Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de la subvenció 

- Acreditar davant l’ens concedent el compliment dels requisits i les condicions que determinen la 

concessió o gaudiment de la subvenció 

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’ens concedent, a les de control de l’activitat 

econòmica-financera que correspongui a la Intervenció General de la Generalitat, a la Sindicatura de 

comptes, o altres òrgans competents. 

- Comunicar a l’ens concedent l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedent de 

qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals 

- Proposar qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la 

subvenció que, si s’escau, ha d’ésser expressament autoritzat per l’ens concedent 

- No fer donacions, aportacions o prestacions de serveis a títol gratuït en favor de partits polítics, 

fundacions o associacions que hi estiguin vinculades orgànicament, fins a l’acabament de l’activitat 

per la qual s’atorga la subvenció 

- Complir les obligacions de l’art. 90 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 

- Donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, tot adoptant les mesures 

necessàries per a facilitar a les persones el coneixement de la informació pública. 

- Justificar la realització de l’objecte de la subvenció dins el primer trimestre de 2016 

 

2. El Dept. de Governació i Relacions Institucionals es compromet a aportar 300.000€ a l’ACM en 

concepte de subvenció per a la realització de les activitats establertes en el conveni per a l’exercici 

2015 
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6. Obligats: 
 

ACM – Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 

 

7. Estat d’execució: 
 
Finalitzat 

 

 


